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Przede wszystkim informacje
Zamierzeniem naszym, jak sama nazwa wskazuje, jest zamieszczanie i 

przekazywanie jak najwięcej informacji z życia Gminy. Dlatego też w dalszym 
ciągu zamieszczać będziemy m.in. teksty uchwał, ogłoszenia o przetargach, 
wyjaśnienie warunków i trybu wydawania różnych decyzji.

Chcemy również publikować materiały od czytelników. Przedstawimy także 
trochę danych statystycznych o Gminie, o zamierzeniach Rady na najbliższy 
rok, o naszych radnych. Na początku przedstawimy Przewodniczącego Rady 
oraz Wójta Gminy Rudniki.

► Gmina Rudniki

Z obrad samorzgdu
Od lipca do końca grudnia 1994 roku odbyło się VIII Sesji Rady Gminy w 

Rudnikach, podjęto 34 uchwały. Oprócz wielu uchwał o charakterze 
proceduralnym, podjęto także uchwały mające duże znaczenie dla naszej 
gminy.

Uchwalono nowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy (Uchwała 
Nr VI/23/94), wybrano ławników do sądów powszechnych i członków 
Kolegium d/s Wykroczeń, ustalono stawki czynszu regulowanego za lokale 
mieszkalne - stawka bazowa czynszu za lm2 wynosi 7.000 zł. (0,70 zł.), 
ustalono koszt 1 godziny za usługi opiekuńcze - 25.000 zł. (2 zł. 50 gr ).

Naostatniej, ubiegłorocznej Sesji Rady Gminy, która odbyła się 28.12.1994r. 
podjęto uchwały, które mają duże znaczenie dla mieszkańców naszej gminy, 
m.in.:

- ustalono cenę lm3 wody z wodociągu gminnego:
dla odbiorców indywidualnych - 6.000 zł. (0,60 zł.)
dla odbiorców przemysłowych - 9.000 zł. (0,90 zł.)
- ustalono stawki podatku od nieruchomości na rok 1995
- ustalono wysokości opłat lokalnych: targowej, administracyjnej i podatku 

od psów
- ustalono stawki podatku od środków transportowych na 1995 rok
W VII Sesji Rady Gminy dnia 15 grudnia 1994 roku udział wziął Janusz 

Jasiona dyrektor Telekomunikacji Polskiej w Częstochowie. Wyjaśnił wiele

Szanowni Państwo! Czytelnicy 
naszego biuletynu!

Jesteśmy bardzo zadowoleni z rosnącego 
zainteresowania naszym biuletynem. 
Świadczy to o tym, że mieszkańcy chcą 
wiedzieć, co w naszej gminie się dzieje, 
jakie są zamierzenia na najbliższą 
przyszłość. Pozytywne stanowisko wyrazili 
także radni, sugerując jednocześnie 
potrzebę zwiększenia nakładu pisma.

Decyzją Zarządu Gminy z dnia 
4.11.1994r. postanowiliśmy zlecić druk 
tegoż pisma firmie wydawniczej, co 
wpłynie również na zmianę szaty, formatu 
oraz ilości nakładu. Planujemy nakład 
około 1.000 sztuk. Do tej pory wydawa
liśmy około 300 sztuk, metodą małej 
poligrafii, gdyż nie byliśmy w stanie

wykonać więcej egzemplarzy. Postanowiliśmy również zmienić formę 
dystrybucji. Biuletyn rozprowadzać będziemy poprzez placówki szkolne.

Wydawnictwo będzie finansowane z budżetu Gminy, natomiast kwoty 
uzyskane ze sprzedaży w/w pisma zasilą konto rad rodziców poszczególnych 
szkół. W dalszym ciągu zachęcamy i apelujemy o bliższy kontakt z naszą 
redakcją.

Zapraszamy do współpracy z nami wszystkich, którym nie jest obojętne 
nasze najbliższe otoczenie. Chcemy, aby gazeta była pismem nie tylko redakcji, 
ale i naszych czytelników.

Nasze pismo jest do waszej dyspozycji!

Urząd Gminy w Rudnikach

Uwaga! Czytelnicy naszego 
biuletynu!

W związku z cyklem artykułów i materiałów, jakie będą zamieszczane w 
naszym piśmie dotyczących naszej Gminy, ogłaszamy mini konkurs dla 
uważnych naszych czytelników.

Konkurs polega na tym, iż w jednym z kolejnych numerów naszego 
biuletynu zostanie postawione pytanie, dotyczące materiału publikowanego 
we wcześniejszych wydaniach.

Odpowiedzi oczekujemy na kartkach pocztowych.
Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody książkowe. Pierwszą 

nagrodą do wygrania będzie "Kronika Ziemi".
Proszę o uważne czytanie biuletynu
Nagrody będą rozlosowane na jednym z posiedzeń Zarządu Gminy.



Wybory sołtysów
Skończyła się4-letnia kadencja 

sołtysów i rad sołeckich. Rada 
Gminy w dniu 24 października 
1994 roku Uchwałą Nr V/15/94 
zarządziła przeprowadzenie no
wych wyborów sołtysów i rad 
sołeckich.

Zgodnie ze statutem sołectwa, 

Poniższa tabela przedstawia sołtysów i rady sołeckie w poszczególnych sołectwach.

sołtys i rada sołecka wybierani są 
na zabraniu wiejskim przez 
stałych mieszkańców sołectwa, 
uprawnionych do głosowania, w 
głosowaniu tajnym, przy nieogra
niczonej liczbie kandydatów do 
mandatu na sołtysa i członka rady 
sołeckiej.

Zgodnie z uchwałą Rady Gmi
ny, zebrania wiejskie w sprawie 
wyborów sołtysa i rady sołeckiej 
przeprowadzono w okresie od 21 
do 28 listopada 1994 roku, 
zgodnie z kalendarzem zebrań 
wiejskich - załącznikiem do 
uchwały.

Na terenie gminy utworzone jest 
21 sołectw, lecz tylko w pięciu 
sołectwach, tj. Bobrowa, Chwiły, 
Dalachów, Julianpol i Słowików 
wybrano nowych sołtysów. W 
pozostałych sołectwach wybrani 
sołtysi będą pełnić swoją funkcję 
po raz kolejny, niektórzy nawet 
po raz piąty.

Sołectwo Data zebrania Sołtys Rada Sołecka
Bobrowa 22.11.94 Winiarski Kazimierz 1. Izydorczyk Zygmunt

2. Kubat Longin
3. Borecki Gustaw
4. Chwałkowski Edward

Bugaj 24.11.94 Kępiński Józef 1. Izydorczyk Jerzy
2. Dorynek Józef
3. Michnik Henryk
4. Włodarczyk Józef

Chwiły 25.11.94 Chęciński 1. Zając Tadeusz
2. Golczyk Danuta
3. Chanos Ryszard

Cieciułów 24.11.94 Więdlocha Stanisław 1. Namyślak Stanisław
2. Ośrodka Kazimierz
3. Porębski Marian

Dalachów 22.11.94 Bienias Lucjan 1. Jurczyk Sławomir
2. Sładek Jan
3. Jurczyk Ireneusz

Faustianka 25.11.94 Kałwak Helena 1. Bielak Zygmunt
2. Mazurek Zdzisław
3. Majda Wanda

Janino w 21.11.94 Birlet Halina 1. Borek Mieczysław
2. Janicki Bronisław
3. Kluska Jan

Jaworzno 22.11.94 Pawlaczyk Zdzisława 1. Jach Henryk
2. Wojtal Wacława
3. Panek Zbigniew
4. Żyta Ryszard
5. Igniasiak Zenon

Jelonki 28.11.94 Żyta Lech 1. Jasiński Marian
2. Łapucha Stanisław
3. Żydziak Bronisław

Julianpol 23.11.94 Kotala Jan 1. Owczarek Andrzej
2. Bolek Józef
3. Hancel Marian

Kuźnica 28.11.94 Stasiak Roman 1. Żółtaszek Józef
2. Matuszczyk Witold
3. Baros Marzena

Łazy 28.11.94 Malinowska Leokadia 1. Domagała Czesław
2. Podhorodecka Marianna
3. Szyszka Teresa

Mirowszczyzna 23.11.94 Kotas Józef 1. Strugała Karol
2. Tronina Zenon
3. Kluska Roman

Mostki 23.11.94 Furmański Ireneusz 1. Roszczak Zdzisław
2. Bartoszewski Edward
3. Drab Kazimierz

Odcinek 21.11.94 Kalwak Zenobia 1. Belka Henryk
2. Majtyka Danuta
3. Kolczarek Marian '
4. Gawłowska Janina
5. Janerka Czesław

Młyny 21.11.94 Kotowska Barbara 1. Stasiak Tadeusz
2. Żyta Stefan
3. Mazur Maria

Porąbki 28.11.94 Morawiak Józef 1. Twardoń Władysław
2. Okoń Tadeusz
3. Polak Jan
4. Marchewka Jan
5. Smugowski Bolesław

Rudniki 22.11.94 Kałwak Mieczysław 1. Stasiak Marek
2. Zając Marian
3. Derkowska Irena

Słowików 21.11.94 Olewińska Maria 1. Matuszczyk Władysław
2. Kasprzyczak Jan
3. Jura Tadeusz

Żytniów 25.11.94 Kalwak Henryk 1. Napieraj Andrzej
2. Adamczyk Marian
3. Łęgosz Stanisław
4. Lewandowski Eugeniusz
5. Kos Stanisław

ciąg dalszy na stronie 3



Z obrad samorzqdu
ciąg dalszy ze strony 1 

pytań i wątpliwości w związku z 
prowadzoną telefonizacją naszej 
gminy. Złożył także deklarację, że 
prace telefonizacyjne w całej gminie 
będązakończone do końca pierwszego 
kwartału 1995 roku.

Na tej samej Sesji Rada Gminy 
podjęła ważną decyzję dla miesz
kańców wsi Źytniów i Jelonki. 
Zobowiązano Zarząd Gminy do

Na stronie 4 zamieszczamy Uchwałę nr VIII/32/94 z ostatniej sesji Rady Gminy.

Świąteczne spotkanie
W dniu 21 grudnia 1994 roku w 

Urzędzie Gminy odbyło się przy 
lampce szampana spotkanie Władz 
Gminy z Sołtysami.

Takie świąteczne spotkania są już 
tradycją. W tym roku okazja była 
wyjątkowa - jesteśmy po kolejnych 
wyborach sołtysów i rad sołeckich. 
Była więc okazja do wzajemnego 
poznania, przekazania słów podzięko
wania za wiele wysiłku w integrowaniu 
i organizowaniu lokalnych społecz

Złote wesele

rozpoczęcia działań w celu przejęcia 
wodociągu w Żytniowie i Jelonkach, 
które są mieniem komunalnym lecz 
oddanym w użytkowanie Wojewódz
kiemu Zakładowi Usług Wodnych. 
Mieszkańcy Żytniowa i Jelonek za 
lm3 wody płacą już 10.000 zł. (1 zł.) 
- dla odbiorców indywidualnych i 
12.000 zł. (1,2 zł.) dla odbiorców 
przemysłowych 

ności, za pełnienie tej jakże ważnej 
funkcji.

Pan Wójt przedstawił wnioski, jakie 
zostały zgłoszone podczas zebrań 
wiejskich, omówił wykonanie zadań 
gospodarczych w minionym roku.

Ze słowami podziękowania Sołtysi 
otrzymali też symboliczne pieniężne 
nagrody.

Jak każę nasza piękna tradycja 
łamano się opłatkiem i składano 
życzenia.

Informacje aktualne GOK
W najbliższym czasie... ----- mi..*—u. ...
- Bal Karnawałowy - 28 stycznia

br. OSP Rudniki organizuje Bal Karna
wałowy, na który serdecznie zaprasza 
wszystkich miłośników tańca i dobrej 
zabawy.

- Dyskoteki - w okresie ferii 
zimowych, tradycyjnie we wtorki i 
czwartki GOK zaprasza na dyskoteki 
dla młodzieży.

- Gminny Turniej Tenisa Stoło-

Gminny Ośrodek Kultury ’94
Grudzień 1994
- Spotkanie z Mikołajem
- Jak co roku dnia 6 grudnia 

przyjechał do Gminnego Ośrodka 
Kultury wRudniakach Święty Mikołaj. 
Nie przeszkodził mu w tym brak 
śniegu. Oczekiwało na niego z 
niecierpliwością około 70 dzieci wraz 
z rodzicami. Po rozdaniu prezentów 
wiele było radości i dobrej zabawy.

- Jazz w Rudnikach
Sześć zespołów, trzech solistów 

oraz dwie orkiestry dęte wzięło udział 
w III Spotkaniach Muzyków Jaz
zowych województwa częstochow

wego - 19 lutego br. w Dałaehewte 
odbędzie się Gminny Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar Przewodniczą
cego Rady Gminy Rudniki. Dokładne 
regulaminy imprezy przesłane zostaną 
do wszystkich szkół na terenie gminy.

Wszystkim czytelnikom i miesz
kańcom naszej gminy składamy 
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej 
pomyślności w Nowym Roku 1995 

skiego zorganizowanych 10 grudnia 
1994r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Rudnikach. Poziom imprezy był 
naprawdę dobry. Jazzmani wykony
wali popularne standardy, dowolne 
tematy, sporo improwizowali, a całość 
zakończyło wspólne muzykowanie. 
Publiczność bawiła sie świetnie.

- Bal Sylwestrowy
-Rok 1994 zakończył się Wielkim 

Balem Sylwestrowym, którego orga
nizatorem był GOK i Społeczna Rada 
Programowa. Na sali świetnie bawiło 
się do rana 111 par.

Urząd Stanu Cywilnego w Rud
nikach oprócz bieżącej rejestracji stanu 
cywilnego organizuje uroczystości 
rodzinne, m in. uroczyste nadawanie 
imion dzieciom, jubileusze długolet
niego pożycia małżeńskiego.

Największą aprobatę społeczną 
uzyskały obchody 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. Corocznie tutejszy 
Urząd Stanu Cywilnego organizuje 
takie uroczystości, w czasie których 
wręczane są współmałżonkom medale 
"Za długoletnie pożycie małżeńskie" 
nadane przez Prezydenta Rzeczy

pospolitej Polskiej, pamiątkowe 
dyplomy, kwiaty. Dodatkowąatrakcją 
są występy zespołów dziecięcych, 
młodzieżowych, kół gospodyń wiej
skich.

W związku z powyższym uprzejmie 
prosimy mieszkańców gminy o 
powiadomienie do końca lutego 1995 
roku tut. Urzędu Stanu Cywilnego o 
parach małżeńskich, które zawierały 
związki w 1945 i 1946 roku.

Informacje można przekazywać 
osobiście, przez członków rodzin lub 
sołtysa danej miejscowości.

HI SPOTKANIE 
MUZYKÓW

... że takie spotkania mają j uż swoją tradycję, świadczy chociażby ta fotografia.

Wybory sołtysów
ciąg dalszy ze strony 2
Pomimo zorganizowania dwóch 

zebrań wiejskich (w dniach 24 
listopada i 13 grudnia) w sołectwie 
Jaworek nie dokonano wyboru 
sołtysa i rady sołeckiej z powodu 
nieuczestniczenia w wyborach 
mieszkańców sołectwa. Na pierw
szym zebraniu obecny był tylko 
jeden mieszkaniec, w drugim 

uczestniczyły cztery osoby. Jest 
to jedyne sołectwo na terenie 
gminy, gdzie na zebraniu wiejskim 
była tak niska frekwencja wy
borcza.

W każdym zebraniu wiejskim 
udział brał członek Zarządu 
Gminy, Sekretarz Gminy oraz 
pracownik urzędu, którzy sta

nowili obsługę administracyjną 
zebrania i udzielali odpowiedzi 
na pytania mieszkańców. Zebrania 
wyborcze były także okazją do 
dyskusji z pracownikami Urzędu 
oraz członkami Zarządu na temat 
spraw gminy.

W wyniku dyskusji zgłoszono 
wiele postulatów i wniosków. 
Postulaty te będą analizowane 
przez Zarząd Gminy, a sposób ich 
realizacji przekazany zostanie do 

akceptacji Radzie Gminy. Wnio
ski, które wykraczają poza moż
liwości finansowo-prawne Rady 
Gminy zostaną przekazane właś
ciwym jednostkom.

O przebiegu realizacji wnios
ków będą informowani sołtysi 
poszczególnych sołectw.



/f
Uchwała Nr VIII/32/94

Rady Gminy w Rudnikach z dnia 28 grudnia 1994 roku w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na 1995 rok

Na podstawie art... Rada Gminy w Rudnikach
uchwala:

§1
Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Nr XXXII/134/94 z dnia 28 grudnia 

1993 roku.
§2

Ustala stawki podatku od nieruchomości w 1995 roku w sposób 
określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3
Zwalnia się od podatku od pozostałych gruntów, określonych w art. 

5 pkt 5a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatników, którzy 
ukończyli 75 lat na dzień 1 stycznia 1995 roku, nadto zwalnia się od 
podatku od nieruchomości od budynków lub ich części i gruntów 
określonych w art. 5 ust . 1 pkt 2 i 5a, absolwentów szkół i uczelni, którzy 
rozpoczęli prowadzenie w nich działalności gospodarczej po raz 
pierwszy oraz nieruchomości zajęte pod obiekty OSP.

§4
Pobór podatku od osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie 

mających osobowości prawnej, będzie następował w drodze inkasa 
poprzez sołtysów, za wynagrodzeniem prowizyjnym stanowiącym 6% 
od kwoty pobranego podatku.

§5
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi i skarbnikowi gminy.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 roku.

Przewodniczący Andrzej ZającJ^

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr VIII/32/94 Rady 

Gminy w Rudnikach 
z dnia 28 grudnia 1994 roku

Stawki podatku od nieruchomości

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części
za lm2 powierzchni użytkowej 1.500 zł.

2. Od budynków lub ich części z prowadzoną działalnością
gospodarczą innąniż rolnicza lub leśna oraz od części budynków 
mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
od lm2 powierzchni użytkowej 45.000 zł.

3. Od pozostałych budynków lub ich części
od lm2 powierzchni użytkowej 9.000 zł.

4. Od budowli 2% wartości

5. Od lm2 powierzchni gruntów:
a) związanych z działalnością gospodarczą, z wyjątkiem

związanych z budynkami mieszkalnymi 2.000 zł.
b) pozostałych:
-do 3.000 m2 170 zł.
- powyżej 3.000 m2 50 zł.

Superbos" w Rudnikach
W dniu 17 stycznia br. w Urzędzie 

Gminy odbyło się kolejne spotkanie 
w sprawie budowy oczyszczalni w 
Rudnikach. Udział wzięli: prze
wodniczący Rady Gminy, człon
kowie Zarządu z wójtem, przedsta
wiciele Społecznego Komitetu 
Budowy Oczyszczalni i Kanalizacji, 
przedstawiciele inwestora powier
niczego jakim jest Wojewódzki 
Zarząd Melioracjii Urządzeń Wod
nych w Częstochowie oraz wyko
nawca - firma ABT w Częstochowie.

Podpisana została ostateczna 
umowa dotycząca budowy oczysz
czalni. Technologię oraz projekt 
techniczny opracował Zakład Ochro
ny Środowiska "Superbos" w Jeleniej 
Górze. Będzie to mechaniczno- 
biologiczna oczyszczalnia o wydaj
ności 150m3/dobę, w skład której 
będą wchodzić:

osadnik wstępny - Vc - 10.9 m3 
komora osadu czynnego - Vc
- 202.5 m3

osadnik wtórny - Vc - 93.6 m3 
komora doczyszczania - Vc
- 15.6 m3
komora zagęszczania osadu - Vc
- 50.9 m/
Wszystko to mieścić się będzie w 

budynku o wymiarach 30x55 m.
Termin rozpoczęcia budowy - 

kwiecień br.
Obiekt będzie oddany pod klucz - 

do 30 listopada br.
Koszt budowy - 5 mld starych 

złotych.
Ponieważ do rozruchu oczysz

czalni niezbędna jest odpowiednia 
ilość ścieków, prawie równolegle z 
jej budową musi być prowadzona 

budowa kanalizacji.
W najbliższym czasie rozpisany 

zostanie przetarg na wykonawstwo 
sieci kanalizacyjnej. Będzie to 7.2km 
kolektora oraz 5.3 km przykanalików.

W miesięcu marcu Zarząd Gminy 
będzie zawierał umowy indywidualne 
z członkami Społecznego Komitetu 
Budowy Oczyszczalni i Kanalizacji, 
w których określone zostaną osta
teczne warunki dotyczące ska
nalizowania posesji.

Zrealizowanie tej ogromnej inwes
tycji w terminie jest możliwe tylko 
przy pełnym zrozumieniu i zaanga
żowaniu finansowym mieszkańców 
oraz instytucji działających na terenie 
Rudnik. Stąd prośba do wszystkich, 
którzy zadeklarowali przystąpienie 
do SKB, aby dokonali w wyzna
czonym terminie pełnych wpłat. 
Umożliwi to wystąpienie do Agencji 
Restrukturyzacji Rolnictwa w War
szawie z wnioskiem o dofinansowanie 
w postaci dotacji, jak również do 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska z wnioskiem o pożyczkę.

Pożyczyć chcielibysmy 5 mld 
starych złotych. Koszt kanalizacji w 
poziomie cen 1995 roku wyniesie 
około 13 mld starych złotych, w tym 
udział mieszkańców i instytucji wg 
deklaracji 1,6 mld zł. Pozostałe środki 
musi zabezpieczyć budżet gminy.

Jako odrębny etap lecz na tych 
samych zasadach odpłatności przez 
mieszkańców, realizowana będzie 
także budowa kanalizacji na ul. 
Wieluńskiej (za cmentarzem). Wed
ług pierwszych ustaleń, kolektor 
sanitarny kończył się na posesji 
szkoły. Skanalizowanie tej części ul. 

Wieluńskiej wymaga opracowania 
odrębnego projektu technicznego.

Aby ostatecznie zakończyć prob
lem odprowadzania wód opadowych 
i zlikwidować tę ogromną uciążliwość 
posesji niżej położonych (szczególnie 
te przylegające i sąsiadujące z ul. 
Częstochowską i ul. Traugutta) 

Diiewcryna

numeru

wykonana zostanie kanalizacja 
burzowa.

O wszystkich nowych problemach 
związanych z kanalizacją i oczy
szczalnią informować będziemy 
mieszkańców w kolejnych numerach 
biuletynu.



Gmina
Artykułem tym rozpoczynamy cykl informacji 

statystycznych o Gminie Rudniki. Kolejne infor
macje w następnych numerach.

Gmina Rudniki położona jest w 
północno-zachodniej części woje
wództwa częstochowskiego. Do 
roku 1975 należała do wo
jewództwa łódzkiego.

Obecnie graniczy z nastę
pującymi Gminami:

- Praszka i Gorzów Śląski - od 
zachodu

- Radłów - od południa
- Krzepice i Lipie - od wschodu
- Pątnów w woj sieradzkim - od 

północy
Powierzchnia Gminy wynosi 

10.050 ha, liczba ludności około 
9.230 osób.

Wyodrębnionych jest 21 so
łectw. Największe z nich to: 
Żytniów, Dalachów, Rudniki, 
Jaworzno, Cieciułów, Bobrowa, 
Julianpol. W tych miejscowo
ściach znajdują się szkoły pod
stawowe /w miejscowości Bo
browa - punkt filialny, w miejsco
wości Julianpol szkoła I-III/ oraz 
przedszkola.

W szkołach uczy się 1.160 
dzieci, zatrudnionych jest 86 
nauczycieli. Przedszkolaków jest 
229, nauczycieli w przedszkolach 
17.

Gmina Rudniki jest gminą

Rudniki"
typowo rolniczą. Większe za
kłady, które mają znaczenie w 
panoramie gospodarczej to:

Zakład Ceramiczny w Faus- 
tiance, Rolnicza Spółdzielnia 
Produkcyjna w Żytniowie, Spół
dzielnia Kółek Rolniczych w 
Rudnikach, GS "SCh" w Rud
nikach, Zakład Przetwórstwa 
Rybnego w Dalachowie, PPHU 
"Bellux" - wytwarzanie lamp 
oświetleniowych w Dalachowie, 
Piekarnia w Dalachowie, Zakład 
Produkcyjno-Handlowy "MAAR" 
- wytwórnia wód gazowanych w 
Rudnikach, Stacja Paliw w Ja
worku.

Istotny wskaźnik to liczba 
bezrobotnych na terenie naszej 
Gminy. Według stanu na dzień 

31.12 1994r. liczba ta wynosi 559 
osób, w tym 277 kobiet. W 
porównaniu do analogicznego 
okresu roku ubiegłego zmniej
szyła się o 102 osoby (na 
31.12.1993r. - zarejestrowanych 
było 661 osób, w tym 330 kobiet).

Ochronę zdrowia zapewniają 2 
ośrodki zdrowia. Gminny Oś
rodek Zdrowia w Rudnikach oraz 
Wiejski Ośrodek Zdrowia w 
Żytniowie. Obsadę kadrową 

stanowią łącznie: dwóch lekarzy 
ogólnych, jeden pediatra, jeden 
lekarz stomatolog i jeden gine
kolog (2 razy w tygodniu). 
Personel medyczny stanowi 21 
osób (pielęgniarki środowiskowe, 
zabiegowe, laborantki itd.)

Ciekawostki
Podczas remontu wieżycy na 

kościele w Rudnikach odnaleziono 
ciekawy dokument mający 100 lat 
oraz kilka srebrnych monet z tego 
okresu.

Co prawda, informował już o tym 
fakcie ks. Proboszcz Krzysztof 
Błaszkiewicz, ale napewno wielu 

naszych czytelników obejrzy z 
zainteresowaniem kserokopię tego 
pisma oraz monet.

Dokument, chociaż dotknięty 
zębem czasu, przechował się nieźle i z 
całą pewnością jest godny, aby był 
oglądany przez wielu młodych ludzi.



OGŁOSZENIE
Zarząd Gminy Rudniki podaje do publicznej wiadomości, iż ma zamiar 

wynająć zabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Rudniki, 
oznaczoną w ewidencji nr 250 o pow. 350 m2 oznaczoną w KW 25759 położoną 

w Rudnikach przy ul. Częstochowskiej nr 50.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 

196 m2 i garażem. W budynku na parterze znajduje się lokal użytkowy o powierzchni 
66 m2. Budynek jest w dobrym stanie technicznym, wyposażony w c o. z własną 

kotłownią.
Czynsz dzierżawny do uzgodnienia.

Oferty prosimy składać do Zarządu Gminy Rudniki, ul. Wojska Polskiego w 
terminie do 3 lutego 1995 roku.

OGŁOSZENIE

Poziomo: 1/ zakłamanie, 4/ 
barwny pas na spodniach, 7/ 
odgłos galopujących koni, 9/ 
droga rzeki, 12/ dzięki niej jest 
równowaga, 15/ też opel, 16/ śpi 
wjeziorze, 17/ldjnal6poziomo, 
19/ najmniejsza cząstka energii, 
22/ ogniste imię hiszpańskie, 25/ 
zakochał się w swoim odbiciu, 
27/ wróżenie z kart, 28/ najezdni, 
29/ pracuje na dachu.

Pionowo: 1/ wybitny aktor, 
twórca "Reduty", 2/ w geodezji 
listwa z podziałką, 3/ "goła"

fotografia, 4/ medykament, 5/ 
pierwszeństwo do wiedzenia, 6/ 
miasto stołeczne, 8/ zielenina z 
pietruszki, 10/ imię Langego, 
słynnego ekonomisty, 11/ bije 
wszystko, 13/ dużo krów w 
jednym miejscu, 14/ niemy roz
mówca dziada, 17/ ganek, 18/ 
flirt, zaloty, 19/ wyspa M. 
Śródziemnego, 20/hejnalista, 21 / 
i tygrys i lew, 23/ szczęśliwy 
przypadek, 24/jednazksiąg "Pana 
Tadeusza", 26/ popularne war
szawskie radio, 27/ szyfr.

Urząd Gminy w Rudnikach przyjmie do pracy osobę na 
stanowisko inspektora do spraw drogowych.

Warunki przyjęcia:
- wykształcenie min. średnie budowlane lub inne dające znajomość tego 

zagadnienia
- staż pracy min. 3 lata
Szczegółowe warunki dotyczące płacy do uzgodnienia z wójtem, w każdy wtorek 

od godz. 8.00 do 16.00.
Podania prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 2 (piętro) do 

31 stycznia 1995 roku.
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Gwiazdy nie kłamią Q |

BARAN
(21.03-20.04)

BARAN
W sprawach zawodowych jakieś 

drobne niepowodzenie. Nie przej
muj się tym tak bardzo, bo nikt nie 

ma ci tego za złe, a nie zawsze przecież musisz być 
najlepszym. Tydzień mimo wszystko zakończy się 
w miłym nastroju. W sobotę towarzyskie spotkanie 
w gronie przyjaciół. Bliska sercu osoba sprawi, że 
będziesz w "siódmym niebie".

— BYK
W sprawach rodzinnych stopnio- 

wo, ale zdecydowanie wszystko 
(21.04-20.05) idziekulepszemu Musiszbyćtylko 

cierpliwy i po drodze nie popełniać gaf Wiadomości, 
na które czekasz wreszcie nadejdą. Postaraj się 
szybko je wykorzystać, bo czas to pieniądz. Bądź 
konsekwentny w działaniu, ale nie przesadzaj z 
argumentami.

BLIŹNIĘTA
Niespodziewany wyjazd zakłóci 

twoje plany na ten tydzień. Przyda 
ci się on nawet, bo będzie okazjądo 
przemyślenia kilku ważnych spraw

w samotności. Sprawi to, że na wiele problemów 
spojrzysz innymi oczyma Bliska osoba oczekuje 
więcej ciepła i zaangażowania psychicznego.

H

i BLIŹNIĘTA
(21.05.-21.06)

i st
LEWj (23.07-23.08) i

LEW
Spiesz sie powoli. Nie narzucaj 

na siebie za dużo obowiązków. 
Uświadom sobie wreszcie, że inni 

też potrafią doskonale je wykonać. Nie popisuj się 
swoją wszechstronnością. Poświęć więcej czasu 
rodzinie. Staraj się okazać pomoc bliskim, którzy 
będą jej u ciebie szukać. W sprawach uczuć bądź 
bardziej stanowczy.

■....... PANNA
j|h W tym tygodniu czeka cię wiele

panna Pracy’ a Poniewaz jesteś obowiąz- 
l (24.05-23.09) kowa, z łatwością podołasz wszys

tkim zadaniom. W sprawach rodzinnych przygotuj 
się na korektę planów, którą trzeba będzie 
wprowadzić szybko i zdecydowanie. Możesz liczyć 
na poprawę finansów. W pracy szykuje się 
podwyżka.

WAGA
Zmienny humor i skłonność do 

niepotrzebnych wydatków, ale 
także tydzień, który pozwoli ci coś 
osiągnąć tylko i wyłącznie dzięki

własnej pracy. Choć nie wszyscy to docenią, 
przyniesie ci to wiele satysfakcji. Pomysł dawno już 
zarzucony w kąt, ma teraz szansę powodzenia.

SKORPION
Myślenie najwyraźniej bardzo 

ostatnio ci szkodzi Zwłaszcza, że 
niczym innym się nie zajmujesz 
Warto przemyśleć pewne sprawy, ale

nie do przesady. Jeśli będziesz zwlekać z podjęciem 
decyzji w ważnej dla ciebie sprawie, możesz 
zaprzepaścić szansę powodzenia. Wskazana rada 
przyjaciół.

2?
STRZELEC 

(2X11-21.12)

STRZELEC
Początek tygodnia może przy

nieść rozczarowanie, którego 
zupełnie się nie spodziewasz. Nie 

można być wszystkiego zbyt pewnym, bo potem 
bolesne są takie sytuacje. W pracy sukcesy i korzyści
finansowe. W sprawach sercowych okaż więcej 
cierpliwości.

[ ------ KOZIOROŻEC
Zaangażujesz się niepotrzebnie 

i KOZiOROŻ£C wcudzekłopoty Ograniczsięraczej 
i (2X12-20.01) do spraw własnej rodziny, tutaj 

jesteś potrzebna. W pracy zawodowej trochę 
niepewności, ale idź twardo do przodu realizując 
swój cel. Przełożony oczekuje właśnie do ciebie 
większej siły przebicia. W sprawach miłości - tak 
trzymać.

WODNIK
Brak ci pewności siebie, a 

wszystko przecież idzie doskonale, 
więc skąd ten strach przed samo
dzielnością Odwagi, a szczęście

będzie dopisywać wszystkim twoim poczynaniom 
W miłości dużo ciepła i romantyczności. W bliskiej 
przyszłości karnawałowe szaleństwo. Uważaj na 
zdrowie.

RYBY
W sprawach zawodowych niczego 

nie uda ci się zmienić. Dostosuj się 
więc do okoliczności i myśl pozyty
wnie Pomoże ci w tym bliski przy

jaciel. W sprawach prywatnych dobre wiadomości, 
które wprowadzą, dużo radości, ale też sporo 
zamieszania. Zachowaj trzeźwość umysłu.

AM 
AM

WODNIK
(21.01-19-02)

RAK
(22.06-22.07)

SKORPION
(24.10-2231)

RAK
Tydzień może być ciekawy pod 

warunkiem, że nabierzesz dystansu 
do wielu spraw. Przynajmniej na

kilka z nich nie masz wpływu, więc po co się 
szarpać. Daj innym trochę swobody. Koniec tygodnia 
może przynieść drobne kłopoty zdrowotne, na 
szczęście szybko opanujesz sytuację, ale bądź

RYBY
(20.02-20.03)

Wydawca: WIPRESS Sp. z o.o. Wieluń ul. Palestrancka 5, tel. 18 - 348, 34 - 20. 
na zlecenie Urzędu Gminy w Rudnikach

46 - 325 Rudniki
' ul. Wojska Polskiego 12
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